ŠKOLSKÁ RADA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE BEZRUČOVA HRADEC KRÁLOVÉ
ZÁPIS z 1. schůze Školské rady konané dne 18. 10. 2021 v 16.30 hodin ve sborovně Základní
školy Bezručova
Pro funkční období 1. 1. 2021 – 31. 12. 2023 byli zvoleni členy Školské rady
Za rodiče žáků – Mgr. et. Mgr. Lenka Špičanová Ph.D, Gabriela Hronová
Za učitele - Mgr. Lenka Pechánková, Mgr. Tomáš Novák
Za zřizovatele - Bc. Hana Machačová MSc., Ing. Zbyněk Bárta
Přítomni: všichni výše jmenovaní a pan ředitel Mgr. František Obr vyjma Bc. Hana Machačové, MSc,
která se ze zdravotních důvodů omluvila

První schůze byla svolána panem ředitelem ZŠ Mgr. Františkem Obrem, Předsedou Rady byl zvolen pan
Mgr. Tomáš Novák a zapisovatelem Gabriela Hronová
1. Úvodní slovo pana ředitele,
2. vzájemné představení jednotlivých členů Školské rady (dále jen Rady),
3. odsouhlasení Výroční zprávy – ta byla v předstihu zaslána cele Radě emailem, byla jednohlasně
odsouhlasena.
4. Informace ohledně probíhající rekonstrukce školy, která je vinou firmy MATEX, která ji provádí,
stále nedokončená. I přes připomínky p. ředitele a pedagogů nedošlo stále k dokončení a
nápravě reklamovaných prací.
5. Informace ohledně projektu doučování, do kterého je na naší škole zapojeno cca 40 dětí,
6. informace o práci Školního parlamentu a zájmové činnosti, která je na škole nabízena ve velmi
vysoké kvalitě,
7. informace o projektu Přijímaček nanečisto, který je pro žáky vycházející z 9. ročníku.
8. Pan Ing. Bárta zjišťoval zájem o účast naší školy na tzv. Prezentiádě – pedagogický sbor to zváží.
Žáci ZŠ Bezručova jsou velmi úspěšní v soutěžích typu olympiád apod.
9. Termín příští schůzky byl domluven na 7.3.2021, místo bude upřesněno.
Úkoly:
Předseda Rady zprovozní v systému e-maily p. Špičanové a p. Hronové – aby se na ně mohli obracet
rodiče jako na své zástupce a tlumočníky návrhů a připomínek směrem ke škole.
Připomínky, návrhy:
Zástupkyně rodičů připomínala, že pro zdraví dětí není příliš vhodná plavecká výuka ve formě 2
hodinových bloků. Bylo vysvětleno, že toto jinak zařídit nejde, plavecky výcvik je součást povinné školní
výuky a je financován Městem, tzn. pravidla jsou daná.
Dále zde zazněla chvála na to, jak pedagogové v systému Bakaláři reagují na dotazy rodičů. Spolupráce
Školy s rodiči funguje a je zde i další prostor k interakci skrze zástupce rodičů, kteří jsou členy Rady.

Zapsala: Gabriela Hronová
Zápis ověřil: předseda Mgr. Tomáš Novák

